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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

novostavby horského penzionu v obci Zdobnice v Orlických horách, nejprve ve formě studie 

a následně jako realizační projekt. Jedná se o třípodlažní budovu. Svislé nosné konstrukce 

jsou zděné z keramických tvárnic. Vodorovné nosné konstrukce jsou zhotoveny z 

předpjatéých dutinových panelů. Zastřešení objektu objektu je řešeno pultovou a plochou 

střechou. Vstup do objektu je ze západu pro veřejnost a od východu pro zaměstnance. V 

budově se nachází půjčovna lyží a kol.  

  

Klíčová slova 

penzion, restaurace, novostavba, zděná konstrukce, šikmá střecha, stropní předpjatý dutinový 

panel, kontaktní zateplení, svažitý terén  

  

  

  

Abstract 

The content of the master thesis is processing of project documentation for he mountain 

boarding house in Zdobnice in Orlické hory, first done as a pilot project and then as a building 

construction project. It concerns a three floor building. Vertical load-bearing structures are 

made of ceramic blocks. Horizontal load-bearing structures are made of prestressed hollow 

core slabs. Roofing is solved with mono-pitched roof and flat roof. The access to building is 

from the west for the public and from the east for the staff. There is the ski and bike rental in 

this building. 

  

Keywords 

boarding house, restaurant, new building, masonry structure, sloped roof, prestressed hollow 

core slab, contact thermal insulation, sloping terrain  

… 
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ÚVOD 

 

V diplomové práci se zpracováním prováděcí dokumentace novostavby penzionu na 

úpatí Orlických hor. Stavební pozemek se nachází ve svažitém terénu v obci Zdobnice 

v těsné blízkosti lyžařských sjezdových tratí. Penzion je navržen pro celoroční využití. 

V zimní sezoně bude vhodným cílem lyžařů. Mimo zimní období bude sloužit 

například cyklistům nebo pěším turistům. 



 

 

       

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Členění zprávy je podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., změna 62/2013 Sb. 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Penzion SKI – Orlické hory 

Místo stavby:  Zdobnice (okres Rychnov nad Kněžnou) 

Parcela č.:  922 

Předmět:  Novostavba penzionu s restaurací pro rekreaci 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

Majitel:  obec Zdobnice, Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel / Autor: Bc. Jan Kubík, student VUT FAST Brno  

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Byla vypracována studie stavby 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 a) Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází na okraji obce Zdobnice v těsné blízkosti lyžařských sjezdových tratí na 

pozemku s parcelním číslem 922. 

 

 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádném chráněném ani záplavovém území. 

 

 c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody budou zaústěny do retenčního vsakovacího systému. Vody z drenáže budou 

odvedeny trativodem do vsakování. Vody z parkovací plochy jsou svedeny do podélného vsaku. 

 

 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle platného územního plánu 

obce Zdobnice spadá do plochy SO – plochy smíšené obytné.  

 

 e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem v rozsahu, 

ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Viz odstavec A.3 d). Dle územně plánovací dokumentace a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, nepředcházelo stavebnímu řízení územní řízení. 

 

 



 

 

       

 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavební úpravy dodržují obecné požadavky na využití území. 

 

 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavební úpravy splňují požadavky dotčených orgánů. 

 

 h) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

Není řešeno. 

 

 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předpokládáno. 

 

 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Parcelní čísla:   888, 900, 908, 925 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

 

 b) Účel užívání stavby 

Komerční využití. 

 

 c) Trvalá nebo dočasná stavby 

Trvalá stavba. 

 

 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v žádném chráněném ani záplavovém území. 

 

 e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Novostavba je v souladu s dodržením technických požadavků na stavby dle vyhlášky č.268/2009 

Sb. O technických požadavcích na stavby. 

Novostavba je plně využitelná osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je v souladu s 

vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 

 f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců sítí na stavební úpravy objektu budou splněny.  

 

 g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není řešeno.  

 

 

 



 

 

       

 h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  719 m2 

Obestavěný prostor:  6920 m3 

Počet ubytovacích jednotek: 21 pokojů pro hosty 

    1 byt pro zaměstnance 

 i) Základní bilance stavby 

 

 Celková spotřeba vody: 

 11 041 m3 / rok, výpočet viz Specializace ZTI 

 

 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod: 

 Kanalizační přípojka dimenzována na 6,87 l/s 

 Dešťové vody jsou zachytávány na pozemku s postupným vsakováním 

 

 Vytápění + TUV: 

Zdrojem tepla pro vytápění je kotel na pelety. Vytápění místností pomocí radiátorů. Ohřev 

TUV je zajištěn kombinovanými zásobníkovými ohřívači.  

 

 Energetická náročnost budovy: 

 Klasifikace zatřídění budovy: B-úsporná 

 

 j) Základní předpoklady výstavby 

Stavební práce budou provedeny odborným stavebním podnikatelem.  

Začátek výstavby – 4/2015 

Ukončení výstavby – 10/2016 

Doba výstavby – 18 měsíců 

 

 k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady:  38 mil Kč vč. DPH  

-dle jednotné klasifikace stavebních objektů včetně hodnoty stavby bytové, nebytové i prostředků 

na ochranu životního prostředí 

 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Členění stavby na stavební objekty: 

SO 01 – Objekt penzionu  

Stavba nemá technická a technologická zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Členění zprávy je podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., změna 62/2013 Sb.  

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek je v mírném svahu, doposud nebyl nijak využíván. Na pozemku dosud nebyly žádné 

stavební objekty. 

  

 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla vypracována studie stavby 

 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební úpravy respektují ochranná pásma inženýrských sítí. K stavbě se nevztahují žádná další 

ochranná pásma. Objekty sousedící s řešeným územím nebudou stavebními úpravami dotčeny.  

 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

Spodní vody se v daném místě nenachází. Stavba se nenachází v  ochranném a ani bezpečnostním 

území, podloží není seizmicky aktivní. 

 

 e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá kromě zvýšené prašnosti a hluku v průběhu stavebních úprav vliv na okolní stavby a 

pozemky, ochrana před negativními účinky stavby může být řešena pomocí ochranné sítě. 

Po dokončení stavebních úprav nebude mít stavba negativní vliv na okolí. 

 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy nevyžadují asanaci ani demolice.  

Na základě oznámení stavebnímu úřadu bude na staveništi odstraněna vzrostlá zeleň (na pozemku 

se nachází pouze stromy a vzrostlá zeleň s obvodem kmene menším než 80cm - měřeno ve výšce 

130cm nad zemí). Kácené stromy a keře budou nahrazeny novou výsadbou po dokončení výstavby 

objektu. 

  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Není požadováno. 

 

 h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

Před budovou na západní straně bude mezi objektem a stávající komunikací vybudováno 

parkoviště pro automobily hostů, které bude napojeno soukromou příjezdovou komunikací na 

stávající komunikaci. Bude vybudována soukromá komunikace vedoucí k východní straně objektu, 

u které bude stáčka a parkovací stání pro automobily zaměstnanců a zásobování. V rámci úprav 

okolí dojde k vydláždění příjezdové cesty a chodníků vedoucím ke vstupům do objektu betonovou 



 

 

       

dlažbou. Budou nově vybudovány kanalizační a vodovodní přípojky a napojení na vedení nízkého 

napětí. 

 

 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Není předpokládáno. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena ke komerčním účelům – poskytování ubytování, stravovací služby, prostor pro 

prodej a služby. 

V objektu se nachází 21 pokojů pro celkem 51 hostů penzionu. 

 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle platného územního plánu obce 

Zdobnice spadá do plochy SO – plochy smíšené obytné.  

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

 b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektura domu je založena na jednoduchých a geometricky čistých hmotách. Začlenění stavby, 

hmotová struktura a celkový výraz respektuje okolní zástavbu. 

Stavba je navržena tak, aby funkčně, dispozičně a výtvarně plnohodnotně sloužila svému účelu. 

Fasáda domu je navržena z bílé strukturované omítky. Vstupní část objektu je obložena přírodním 

kamenem tmavě šedé barvy. Dále se na fasádě objevují prvky dřevěného obložení z modřínových 

prken. Výplně otvorů mají rám v barvě antracit a výplň z čirého skla. Střešní krytina je 

z drážkovaného plechu barvy antracit. 

 

 B.2.3 Celkové provozní řešení 

Objekt má tři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je koncipované jako vstupní část do 

objektu s technickým a provozním zázemím. Dále se zde nachází servis a půjčovna se 

samostatným vstupem z exteriéru. V druhém nadzemním podlaží se nachází restaurace se 

zázemím, která je určena nejen hostům penzionu. Z restaurace je přístup na terasu, jejíž řešení není 

součástí této dokumentace. Dále jsou zde pokoje pro hosty a byt pro zaměstnance. V třetím 

nadzemním podlaží jsou pokoje pro hosty. 

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba je plně využitelná osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je v souladu s 

vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Tyto osoby mají vyhrazená dvě parkovací místa v těsné blízkosti vstupu do 

objektu. Součástí penzionu jsou dva pokoje řešené jako plně bezbariérové. V objektu se nachází 

výtah pro bezproblémový pohyb mezi podlažími.  

 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních 

předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány. 



 

 

       

 B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Členění stavby na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba penzionu  

a) Stavební řešení + b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Přípravné a bourací práce 

Prostor staveniště bude řádně oplocen a zajištěn proti vstupu nepovolaným osobám. Dále bude 

na základě oznámení stavebnímu úřadu na staveništi odstraněna vzrostlá zeleň (na pozemku se 

nachází pouze stromy a vzrostlá zeleň s obvodem kmene menším než 80cm - měřeno ve výšce 

130cm nad zemí). Kácené stromy a keře budou nahrazeny novou výsadbou po dokončení 

výstavby objektu. 

 

Zemní práce 

Původní terén v rozsahu staveniště je v cca 10% svahu. Hladina podzemní vody se pohybuje v 

hloubce asi 2m pod úrovní základové spáry. Vlastní výkopy základové jámy a základových 

rýh budou provedeny dle výkresu základů. Výkopy budou prováděny strojně, dočistění 

základových rýh bude provedeno ručně. Únosnost základové půdy Rdt je 0,25MPa. Při 

provádění dočasných výkopů s šikmými svahy je třeba dodržet předepsané sklony svahů pro 

daný typ horniny. Materiál z výkopu se použije pro vyrovnání terénu kolem stavby, 

přebytečný výkopek bude odvezen na uznanou skládku. 

Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení inženýrských sítí v terénu od 

správce těchto sítí. Základová spára bude převzata geologem popř. statikem. 

 

Základy 

Základy obvodových stěn budou provedeny do hloubky min. 0,8m pod úroveň upraveného 

terénu. Základy jsou navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu třídy C16/20 XC2. V 

základových pasech je nutno ponechat prostupy pro potrubí kanalizace. Do výkopu bude po 

obvodu objektu uložen zemnící pásek (viz Ochrana před bleskem). Na betonové pasy se 

provede betonová podkladní deska tl. 150mm vyztužená kari sítí ø6mm s oky 100×100mm. 

Kari síť bude uložena ve dvou vrstvách vždy 35mm od líce desky. Deska bude z betonu třídy 

C16/20 XC2, bude spojitá po celé ploše a bude tvořit rovnoměrný podklad pro hydroizolační 

vrstvu. Pod touto betonovou podkladní deskou se provede štěrkový násyp frakce 0-32 tl. 

150mm, hutněný po vrstvách na 0,2MPa. 

Předpokládané základové poměry se ověří při provádění zemních prací, v případě nesouladu 

bude projekt základů upraven pro konkrétní podmínky. Základové pasy jsou dimenzovány pro 

dovolené namáhání zeminy (v úrovni základové spáry) min. 0,25MPa. Přítomnost agresivní 

vody se nepředpokládá. 

 

Svislé konstrukce  

Obvodové nosné zdivo v 1NP je v místě styku se zemnou z betonových tvárnic PRESBETON 

ZB 25-30 prolitých betonem třídy C16/20 a vyztužených pruty ocelářské výztuže ø14mm. 

Ostatní nosné i nenosné zdivo je ze systému Porotherm na maltu vápenocementovou MC5. 

Dále je použita sádrokartonová bezpečnostní příčka s dvojím opláštěním, vloženým ocelovým 

plechem a vloženou minerální izolací. Veškeré obvodové zdivo je kontaktně zatepleno 

polystyrenem. U vstupní části je v provětrávané fasádě použita minerální izolace. Nosné 

sloupy jsou navrženy jako železobetonové. 

 

 

 

 



 

 

       

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce budou provedeny z předpjatých betonových panelů Spiroll. Tloušťka 

stropních panelů je 265mm. Průvlaky a věnce budou železobetonové. Překlady nad otvory 

jsou montované systému POROTHERM. 

 

 

Střešní konstrukce 

Nad vstupní částí do objektu je navržena nepochozí plochá jednoplášťová střecha. Nosnou 

konstrukci střechy tvoří monolitická železobetonová konstrukce. Atika vysoká 450mm je 

vyzděná s ŽB věncem. Jako tepelná izolace je použit pěnový polystyren. Hydroizolační vrstva 

je tvořena ze dvou vrstev asfaltových pásů stabilizovaná vrstvou kačírku. Hlavní dvě křídla 

objektu jsou zastřešena pultovou střechou. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými 

příhradovými nosníky s bedněním z OSB desek. Jako krytina je zvolen falcovaný plech. 

Tepelná izolace je řešena v rovině stropu z minerální izolace. 

 

Schodiště 

Uvnitř objektu jsou navržena celkem 4 dvouramenná schodiště. Konstrukčně se jedná o 

zalomenou železobetonovou desku. Šířka schodišťového ramene je 1300mm. Tloušťka 

schodišťové desky je 200mm. Nášlapy budou z keramické dlažby. Nášlapná vrstva stupnice 

musí mít koeficient smykové  

Zábradlí je chromové s dřevěným madlem výšky 900mm kotvené zboku schod. desky. 

 

Podlahy 

Zvolené druhy nášlapných vrstev jsou vypsány v legendách místností jednotlivých půdorysů. 

Jejich součástí je rovněž i výpis soklových lišt nebo obkladových soklových pásků. Skladby 

jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí. Nášlapné vrstvy jednotlivých 

podlahových souvrství vnitřních prostor objektu jsou vybrány dle účelu místnosti. Výběr 

podlahovin vyhoví požadavkům na min. koeficient smykového tření dle vyhl. 26/1999 Sb. 

úrovně jednotlivých typů podlah budou shodné, rozhraní jednotlivých typů nášlapných vrstev 

jsou překryty přechodovou lištou. V místnostech s vlhkým provozem bude součástí skladby 

podlahy pojistná hydroizolace na bázi stěrky. Provedení podlah vyhoví ČSN 74 4505 - 

Podlahy. 

Podlahy jsou těžké plovoucí. Konstrukci běžné podlahy tvoří betonová deska vyztužená kari 

sítí ø4 s oky 100/100 na polystyrenových deskách kročejové izolace Rigifloor s definovanou 

dynamickou tuhostí. Betonová deska je od svislých konstrukcí dilatována pásky EPS tl. 20mm 

a od desek kročejové izolace polyetylénovou fólií min. tl. 0,2mm. Od betonové desky jsou 

dilatovány i dveřní zárubně a prostupující instalace vnitřních rozvodů. 

 

Podhledy 

V objektu jsou navrženy podhledy ze sádrokartonové konstrukce. V místnostech s vlhkým 

provozem budou použity desky vhodné pro tyto provozy. V 1NP a 2NP jsou podhledy pouze 

v určitých místnostech značených ve výkresech půdorysů. V 3NP je podhled ve všech 

místnostech jako součást střešní konstrukce. Pouze v místnostech pro hygienu jsou snížené 

podhledy. 

  

 

 

 

 



 

 

       

Tepelná izolace 

Veškeré obvodové zdivo je opatřeno tepelnou izolací. U zdiva ve styku se zeminou a 

v soklové části je použit extrudovaný polystyren XPS 300G. U nadzemního zdiva je požit 

fasádní pěnový polystyren EPS 70F. V provětrávané fasádě je použita minerální plsť Fassil 

NT. V ploché střeše je jako tepelná izolace použit EPS 200S a v šikmé střeše minerální plsť 

Orsik. V podlaze v 1NP je použit EPS 150S. 

 

Kročejova izolace 

V podlahách 2NP a 3NP jsou použity desky EPS Rigifloor 4000. 

 

Hydroizolace 

Jako HI proti zemní vlhkosti jsou navrženy dvě vrstvy SBS modifikovaného asfaltového pásu. 

Jako hydroizol. vrstva ploché střechy je taktéž navrženo souvrství ze dvou SBS asfalt. pásů. 

 

Okna 

Rámy oken jsou navrženy plastové v barvě antracit. Zasklení izolačními dvojskly plněnými 

90% kryptonem. Všechna otvíravá okna budou opatřena celoobvodovým funkčním kováním 

umožňujícím mikroventilaci. Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 

na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). Všechny 

spoje mezi rámy budou přelepeny samolepící těsnící páskou (zevnitř parotěsnou, zvenku 

difúzně otevřenou). 

 

Exteriérové dveře 

Dveře u vstupu do budovy pro hosty jsou řešeny jako posuvné. Jedná se o hliníkový rám 

s výplní z bezpečnostního skla. Ostatní dveře jsou navrženy plastové v barvě antracit. Zámek 

dveří bude opatřen cylindrickou bezpečnostní vložkou odolnou proti odvrtání. Výplně otvorů 

budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou 

vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod). Všechny spoje mezi rámy exteriérových dveří budou 

přelepeny samolepící těsnící páskou (zevnitř parotěsnou, zvenku difúzně otevřenou). 

 

Interiérové dveře 

Do interiéru jsou navrženy dveře SAPELI s dýhovou povrchovou úpravou světlý buk. 

Osazené budou do dřevěných obložkových zárubní. Vybrané dveře budou prosklené. 

V provozní části budovy jsou navrženy ocelové zárubně. V objektu se nachází protipožární 

dveře, které jsou specifikovány v Požárně bezpečnostní zprávě. 

 

Vnitřní úpravy povrchů 

 

Omítky 

Uvnitř objektu bude použita omítka vápenosádrová. Na styku omítky s jinými materiály bude 

spoj ztužen armovací sklovláknitou tkaninou. 

 

Obklady a dlažby 

Obklady stěn keramickými obkladačkami v koupelně a na toaletách budou dle výběru 

investora. Předpokládají se rektifikované obkladačky formátu 40×60mm.  

Dlažby budou také rektifikované o minimální tvrdosti V.  

Obklady a dlažby provede specializovaná firma, včetně podkladu pod ně, v souladu s 

moderními technologickými postupy a za použití moderních a funkčních materiálů. Rozsah 

ploch, které jsou určeny pro obložení, včetně výšek spodních a horních hran obkladových 

ploch jsou patrné z výkresové dokumentace. 



 

 

       

Malby a nátěry  

Veškeré malby budou provedeny ve 2-3 vrstvách na zavadlou omítku. 

 

Vnější úpravy povrchů 

 

Omítky 

Fasáda objektu bude omítnuta vnější tenkovrstvou minerální rýhovanou omítkou Cemix v tl. 

3mm provedenou na napenetrovaný podklad z armovací stěrkové hmoty Cemix s vloženou 

armovací síťovinou.  

Obklady a dlažby 

Na vstupní části objektu je navržena provětrávaná fasáda s obkladem z přírodního kamene 

lepeným na cementové desky Fermacell. Dále se na fasádě objektu objevuje obklad 

z modřínových prken. Zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové dlažby kladené do lože 

z jemné drti tl. 40mm. Nosný podklad tvoří štěrkový podsyp tl. 150mm, hutněný na 0,2MPa. 

 

Malby a nátěry 

Veškeré malby budou provedeny ve 2-3 vrstvách na zavadlou omítku. 

 

Výrobky PSV 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování atik ploché střechy titanzinkovým plechem tl. 0,6mm bude provedeno v 

návaznosti na asfaltovou hydroizolaci. Parapety oken jsou taktéž zhotoveny z titanzinkového 

plechu tl. 0,6mm. Styky oplechování a parapetů s omítkou budou tmeleny trvale pružným 

tmelem. Prvky pro odvodnění ploché a šikmé střechy jsou provedeny z oboustranně 

lakovaného plechu. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Klempířské práce. 

Jednotlivé druhy, materiály a specifikace výrobků jsou uvedeny ve výkazu výrobků PSV. 

 

Zámečnické výrobky 

K použitým zámečnickým výrobkům v projektu patří nosné prvky balkónového i 

schodišťového zábradlí. Zábradlí bude provedeno ve shodě s ČSN 74 3305 - Ochranná 

zábradlí. 

 

Kontroly 

Budou provedeny zejména tyto kontrolní prohlídky stavby: 

- kontrola správnosti vytyčení stavby 

- kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod 

- kontrola v rámci provádění základových konstrukcí 

- kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí 

- kontrola v rámci provádění svislých nosných konstrukcí 

- kontrola v rámci provádění vodorovných nosných konstrukcí 

- kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí 

- kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany 

 

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 

harmonogram stavby. O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena 

evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které etapy výstavby se 

týkala a jaký je její výsledek. 

 

 



 

 

       

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není řešeno. 

 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Zpracována jako samostatná příloha v PD viz Požárně bezpečnostní řešení. 

Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a 

vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti). 

 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 a) Kriteria tepelně technického hodnocení 

Zpracována jako samostatná příloha v PD viz Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Tepelně technické parametry objektu splňují požadavky současných platných norem, vyhlášek a 

předpisů. 

 

 b) Energetická náročnost stavby 

Zpracována jako samostatná příloha v PD viz Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 

Klasifikace zatřídění budovy: B-úsporná 

  

 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

Není řešeno 

 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadků apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Užívání stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Nejsou známy žádné její negativní 

účinky.  

V průběhu výstavby bude postupováno s odpady dle par. 79 odst. 4 písm.b zákona č 185/2001 Sb. 

Stavba nemá kromě zvýšené prašnosti a hluku během výstavby vliv na okolní stavby a pozemky, 

ochrana před negativními účinky stavby bude řešena pomocí ochranné sítě. Po dokončení nebude 

mít stavba negativní vliv na okolí. 

 

 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Podloží nejeví zvýšené riziko radonové aktivity. 

 

 b) Ochrana před bludnými proudy  

Není řešeno. 

 

 c) Ochrana před technickou seizmicitou  

Stavba není v mimořádném seizmickém území. 

 

 d) Ochrana před hlukem  

Hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu splňují stanovené 

hygienické předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými 

požadavky dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 



 

 

       

 e) Protipovodňová opatření 

Stavbě nehrozí účinky povodní, nenachází se v záplavové oblasti. 

 

f) Ochrana před bleskem 

Řešeno v souladu s ČSN EN 62 305. Je navržena jímací soustava umístěná střeše, tvořená drátem 

FeZn ø8mm s dvěma svody, které budou provedeny skrytě pod omítkou v plastové 

elektroinstalační trubce s následným zabetonováním. Budou ukončeny zkušební svorkou ve výšce 

300mm nad terénem. Svorka bude umístěna v plastové elektroinstalační krabici pod omítkou. 

Uzemňovací soustava bude tvořena vodivě spojenou (provařenou) základovou výztuží. Zemní 

odpor jednoho svodu nemá být větší jak 15ohmů. Na uzemnění bude napojena i hlavní přípojnice 

ochranného pospojování drátem FeZn ø8mm. Po skončení montážních prací provede dodavatel 

výchozí revizi podle ČSN 33 1500. Revizní zpráva bude předána investorovi. 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Budou nově vybudovány kanalizační a vodovodní přípojky a napojení na vedení nízkého napětí.  

 

Kanalizace splašková 

Pro odvod splaškové vody bude vybudována kanalizační přípojka z kameninového potrubí, která 

bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci vedenou v komunikaci. Kruhová revizní šachta o 

ø1000mm je venkovní a je umístěna před objektem. Vnitřní rozvod kanalizace je proveden z 

potrubí PVC - HT. 

 

Vodovod 

Objekt bude zásobován pitnou vodou, nově vybudovanou vodovodní přípojkou z potrubí HDPE 

PE, napojenou na stávající veřejný vodovodní řad. Potrubí bude vedeno v hloubce 1500mm. 

Vodoměrná šachta bude umístěna mezi objektem hranicí pozemku přiléhající ke komunikaci a 

osazena vodoměrnou sestavou. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z 

HOSTALENu PPH-R. Potrubí bude vedeno prostupy a nikami provedenými dle potřeby v 

jednotlivých konstrukcích. Potrubí HOSTALEN PPH-R bude izolováno izolací MIRELON tl. 10 

mm. V objektu bude osazen příslušný počet výtokových armatur provedení a designu dle výběru 

investora. Před zakrytím vodovodního potrubí dalšími konstrukcemi bude provedena tlaková 

zkouška těsnosti, o které bude dodavatelem proveden zápis a vydán protokol o tlakové zkoušce 

těsnosti s příslušnými údaji. 

 

Elektrická energie 

Zásobování elektrickou energií bude provedeno přípojkou NN napojenou na veřejnou síť NN. 

Výkop pro kabel bude proveden do hloubky 0,8m. Kabel bude položen do pískového lože tl. cca 

0,1m a stejnou vrstvou písku zasypán. Nad touto vrstvou písku bude položena výstražná fólie. 

Měření odběru elektrické energie je v elektroměrovém rozvaděči umístěném na hranici pozemku. 

Rozvodná skříň bude umístěna v zádveří. Z rozvodné skříně budou dále napojeny jednotlivé 

světelné a zásuvkové rozvody. 

Elektroinstalace bude provedena pod omítku do instalačních trubek. Veškeré elektroinstalační 

práce provede odborná firma dle příslušných ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) 

dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není součástí této dokumentace. 

 



 

 

       

Slaboproudé rozvody 

Jednotlivé prostory budou opatřeny zatrubkováním, připraveným pro instalaci sdělovacích rozvodů 

(telefon, TV, případně datová síť dle dodavatelské PD zpracované na základě požadavku 

investora). Veškeré slaboproudé elektroinstalační práce provede odborná firma dle příslušných 

ČSN a vlastní dodavatelské (prováděcí) dokumentace. Podrobný projekt instalací není součástí této 

dokumentace. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Před budovou na západní straně bude mezi objektem a stávající komunikací vybudováno 

parkoviště pro automobily hostů, které bude napojeno soukromou příjezdovou komunikací na 

stávající komunikaci. Bude vybudována soukromá komunikace vedoucí k východní straně objektu, 

u které bude stáčka a parkovací stání pro automobily zaměstnanců a zásobování. V rámci úprav 

okolí dojde k vydláždění příjezdové cesty a chodníků vedoucím ke vstupům do objektu betonovou 

dlažbou. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Základem koncepce úprav v okolí objektu se stanou vytipované stávající dřeviny a dosazené 

kvalitní stromy ve stávajícím travnatém terénu. Počítá se zde se založením jednoduché partie 

solitérních travin a keřů pro sanaci příkrého svahu.  

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na provoz a druh této stavby. Stavba nebude 

mít nepřiměřeně negativní vliv na životní prostředí. Nepodléhá schvalování procesem EIA či 

zjišťovacímu řízení dle zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona 13/2004 Sb. 

Třídění a likvidování bude probíhat dle vyhlášky č. 195/2005 Sb. Úprava podmínek předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění. V průběhu výstavby bude postupováno s odpady dle par. 

79 odst. 4 písm.b zákona č 185/2001 Sb. 

Stavebními úpravami nedojde k negativním vlivům na životní prostředí. Splaškové vody budou 

napojeny na veřejný kanalizační řád. Užívání stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. 

Nejsou známy žádné její negativní účinky.  

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Nejsou známy žádné požadavky civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Všechna potřebná média budou zajištěna ze stávajících přípojek.  

 

 b) Odvodnění staveniště 

V rohu výkopu bude vytvořeno snížené sběrné místo, odkud budu přebytečná voda odčerpávána. 

 



 

 

       

 c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude vybudována přípojka vody zakončená ve v šachtě pro potřeby staveniště. Přípojka elektrické 

energie bude prozatím ukončena v elektroměrném sloupku. Příjezd a přístup na staveniště bude 

z místní obslužné komunikace. Stejnou komunikací bude stavební suť odvážena specializovanou 

firmou. 

 

 d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veřejné komunikace, zvláště v okolí staveniště nesmí být poškozeny a dodavatel zajistí jejich 

čistotu. V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení 

staveniště, vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s vyznačením 

případných změn v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průchozí. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště budou 

polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Veřejná prostranství a pozemní 

komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností 

(např. přilehlé chodníky), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu 

společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Tyto budou pro staveniště použity jen ve 

stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny 

do původního stavu.  

Při zásobování materiálem po místní komunikaci je nutno dodržovat silniční bezpečnostní 

předpisy a vlastní komunikaci udržovat čistou a sjízdnou. 

 

 e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Předpokládané ochrana staveniště: 

Staveniště bude vymezeno dočasným kovovým plotem s přístupovou brankou, směrem do veřejné 

komunikace - na pozemku (parc. č. 776/1). 

Po celou dobu výstavby bude staveniště označeno, oploceno a zajištěno proti vniknutí 

nepovolaných osob. 

 

 f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Staveniště nepředpokládá zábor veřejného prostranství. 

 

 g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou průběžně likvidovány oprávněnou firmou a pravidelně 

odváženy na místní příslušnou registrovanou skládku. Stavba bude produkovat pouze běžné 

odpady, žádné toxické odpady se nepředpokládají. 

 

 h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Materiál z výkopu se použije pro vyrovnání terénu kolem stavby, přebytečný výkopek bude 

odvezen na uznanou skládku. 

 

 i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

V průběhu stavby budou provedená veškerá možná technicky dostupná opatření pro snížení vlivu 

na okolí, zejména hlučnosti a prašnosti (kropení, krytí plachtami apod.).  

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou průběžně likvidovány oprávněnou firmou, případně 

odvezeny na místní příslušnou registrovanou skládku.  



 

 

       

Nebezpečný odpad vzniklý při stavbě (např. pásy živičné izolace, izolační folie apod.) budou 

odvezeny na oficiální skládku k odborné likvidaci. 

Do splaškové kanalizace nebude vypouštěn nebezpečný odpad. 

Veškeré stavební práce budou prováděny s maximálním ohledem k okolní zástavbě obytného 

charakteru. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny, a to od 6.30 do 19.30hod. Závoz a 

odvoz materiálu bude zajištěn kyvadlově omezeným počtem vozidel. Vozidla s větší tonáží budou 

omezena na nezbytně nutné množství. 

Během stavby objektu lze předpokládat vznik odpadů, které jsou uvedeny dále v tabulkách spolu 

s navrženým zařazením do druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. Druhy 

odpadů a jejich množství, nemohou být v této fázi přípravy stavby přesně určeny.  

 

Přehled a možnosti zařazení předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě: 

 

 

Číslo 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 06 04 Izolační materiály O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

17 04 07 Směsné kovy O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

Odpady budou zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány 

organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor smlouvu. 

Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat, bude dodavatel stavby. Pro kvantifikaci 

jednotlivých druhů odpadů nejsou v této fázi přípravy stavby k dispozici potřebné údaje. Během 

stavebních prací bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny 

do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku. 

Zatřídění odpadů je provedeno dle katalogu odpadů 337/1997 Sb 

 

 j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při přípravě stavby a při její realizaci je potřeba dodržovat a respektovat veškerá dotčená 

ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrženy především 

požadavky vyhl. č 48/1982 Sb. a další předpisy, týkající se BOZP. Podrobné předpisy BOZP jsou 

pro jednotlivé druhy prací a obsluhy technických zařízení obsaženy v jednotlivých vyhláškách, 

ČSN a vnitropodnikových předpisech. 

 



 

 

       

 k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 

zachování jejich užívání veřejností (např. přilehlé chodníky), včetně osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. 

 

 l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště neuvažuje se speciálními dopravně inženýrskými opatřeními. 

 

 m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště bude v případě nepříznivých účinků vnějšího prostředí zaplachtováno. 

 

 n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení: 4/2015 

1. Přípravné práce. 

2. Zajištění vytyčení inženýrských sítí. 

3. Zbudování přípojek pro potřeby staveniště 

4. Výkopové práce 

5. Betonáž základů 

6. Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

7. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

8. Zastřešení objektu 

9. Drenáž a zateplení spodní stavby, zahrnutí zeminou a částečná úprava okolního terénu 

10. Zastřešení objektu 

11. Osazení oken 

12. Kontaktní zateplení budovy 

13. Instalace inženýrských sítí / rozvodů 

14. Podlahy bez nášlapné vrstvy 

15. Vnitřní omítky a obklady 

16. Nášlapná vrstva podlah 

17. Truhlářské, zámečnické, klempířské a speciální práce.  

18. Dokončovací práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2015       Bc. Jan Kubík 
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může být použita k výstavbě penzionu dle platných právních požadavků, předpisů a 
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